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Jumalan Sana tuli Profeetta
William Marrion Branhamille

“Viettelevät henget
vääristelevät Jumalan Sanaa”

Älä tuomitse syntistä. Armahda häntä. Anna hänen
mennä ja polttaa piippuaan, anna hänen juoda
väkijuomaansa, anna hänen pitää korttiseuransa. Se on
hänen ilonsa. Älä moiti häntä. Kun hän tulee kotiin ja
niin edelleen, väsyneenä ja loppuunajettuna, hän haluaa
jotakin mielihyvää. Sinun asiasi on elää sellaista
jumalista elämää, että voit osoittaa hänelle, että
Evankeliumissa on kymmenentuhatta kertaa enemmän
kuin tuo ilo. Ja jos hän kuolee tuossa tilassa, hän menee
helvettiin väkijuomansa kanssa. Se on saatanan
antamaa hurmaa. Jos hän kuolee turvautuen tuohon
vanhaan piippuun, Jumala on hänen Tuomarinsa. Jos
hän kuolee mennen sinne tanssien ja juosten ympäriinsä
moraalittomissa vaatteissa, Jumala on heidän
Tuomarinsa.

Mutta toinen asia on, jos te kuolette voideltuna
Pyhän Hengen voimalla, niin kuin Stefanus, kun hän
katsoi ylös Jumalan kasvoihin, sanoen: “Minä näen
taivaat auenneina ja Jeesuksen seisovan oikealla
puolella,” te olette matkalla taivaaseen niin kuin
pääskynen pesäänsä. Aamen.

Viettelevät henget vääristelevät Jumalan Sanaa!
Päästäkää irti, antakaa mennä. “Kuinka sinä teet sen,
veli Branham?” Antakaa vain mennä. Siinä on kaikki,
mitä teidän täytyy tehdä. Ottakaa Jumalan Sana. Älkää
koettako kehitellä mitään. Älkää menkö alttarille, lyökö
sitä, huutako: “Herra, anna minulle Pyhä Henki! Herra,
anna minulle Pyhä Henki!” Hän ei tule sinun tykösi
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siksi, että hakkaat tuota alttaria. Siitä ei ole mitään
hyötyä. Ei. Sillä tavalla Se ei tule. Tarvitaan sitä, että
uskot Hänen Sanansa!

Katsokaa Pietaria. Pietari oli ahdistuksessa, näytti
siltä, että hän kuolisi. Ja hän näki Herran tulevan,
kävellen veden päällä. Ja hän sanoi: “Herra, jos se olet
Sinä, käske minun tulla tykösi.”

Herra sanoi: “Tule.”

Sitten Pietari sanoi: “Odotahan hetki Herra, salli
minun pitää neljänkymmenen päivän paasto,
nähdäkseni, voinko minä kävellä veden päällä, vaiko en.
Oi Herra, salli minun saada tarpeeksi Henkeä itseeni,
jotta minä voin tanssia Hengessä ja puhua kielillä täällä
veneessä, sitten minä voin astua veneestä”? Ei! Hän
uskoi Jumalan Sanan, päästi irti ja antoi mennä. Jumala
piti hänestä huolen.

Entä kun Jumala kohtasi Mooseksen, ja Hän sanoi:
“Mooses, mene sinne Egyptiin ja sano faaraolle: ‘Päästä
Minun kansani menemään.’”? Mitä jos Mooses olisi
sanonut: “Salli minun pitää neljänkymmenen päivän
paasto, ensiksi, ja selvittää, onko minulla tarpeeksi
uskoa totellakseni Sinua, Jumala. Anna minulle jotakin,
jotakin muuta, Herra. Salli minun kertoa Sinulle
jotakin, salli minun katsoa, pääsenkö minä Henkeen
ensiksi”? Mooses ei koskaan kysynyt ainoatakaan
kysymystä, hän vain uskoi Jumalan Sanan ja lähti
liikkeelle. Niin teidän täytyy tehdä se, uskoa Jumalan
Sana. Silloin te tiedätte, että te voitte tehdä sen. Hän ei
odottanut kunnes jotakin muuta tapahtui, hän vain
lähti liikkeelle ja teki sen.

Entä Elia, kun hän tuli alas Karmel vuorelta
oltuaan siellä kauan aikaa. Ja hän kohtasi köyhän,
kunnollisen leskinaisen, hän oli^hän oli muukalainen,
pakana. Ja kun Elia kohtasi hänet siellä, hän oli
keräämässä oksia pihalta. Ja Jumala sanoi hänelle:
“Mene tuon lesken taloon.” Millainen paikka
saarnaajan mennä!
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Siinä hän menee lesken talolle. Ja kun leski tuli,
hänellä oli kaksi oksaa. Hän kysyi: “Mitä sinä teet?”

Hän sanoi: “Kerään oksia. Minulla on juuri
tarpeeksi jauhoja tehdäkseni pari maissileipää. Se on
kaikki, mitä minulla on jäljellä. Siitä on kolme vuotta,
kun saimme viimeksi sadetta.” Ja hän sanoi: “Sitten
minä teen nämä maissileivät. Ja minä ja poikani
syömme ne ja kuolemme.”

Elia sanoi: “Tee minulle yksi ensin!” Halleluja! Oi,
minä_minä tiedän olevani vähän innostunut, mutta
minä olen Herran puolella, joka tapauksessa. Hän sanoi:
“Tee minulle yksi ensin! Sillä, NÄIN SANOO HERRA!”
Siinä näette.

Mitä se on? “Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja
Hänen vanhurskauttaan!” Ei Jumalan valtakuntaa ja
“pientä hälinää,” ei Jumalan valtakuntaa ja “pientä
mielenliikutusta,” ei Jumalan valtakuntaa ja “pientä
sitä tai tätä.” Vaan “Jumalaa, Hänen
vanhurskaudessaan, silloin kaikki nämä muutkin asiat
annetaan teille!” Laittakaa se ensimmäiseksi!

No niin, sitten meidän on täytynyt kuulla se. Usko
tulee kuulemisesta, kuuleminen Sanan kautta. Hän
sanoi: “Se on Herran Sana, sillä tämä on pyhä Jumalan
mies. Tämä on Jumalan profeetta, ja minä tiedän, että se
on totuus. Ja että se on Jumalan Sana.”

No niin, hän ei juossut sinne kysymään
naapureiltaan, kuinka tehdä se. Hän ei halunnut mennä
juttelemaan^ja kertoa naapureilleen, sanoen: “No,
mitä te ajattelette? Saarnaaja tuolla talossani sanoo
näin. Susie, mitä sinä ajattelet siitä.”

Hän meni sisälle, alkoi tyhjentää. Hän antoi mennä.
Hän antoi sen mennä, mitä hänellä oli, jotta hän saisi
enemmän. Se, mitä maailma tarvitsee tänä päivänä, on
kunnon vanhanaikainen luopuminen siitä, mitä teillä
on. Halleluja! Hän tyhjensi, jotta hän saattoi tulla
täytetyksi. Hän tyhjensi kaiken öljyn, mitä hänellä oli ja
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kaikki jauhot, mitä hänellä oli, saarnaajalle, Jumalan
valtakunnalle. Ja kun hän tyhjensi sen kaiken sinne,
Jumala tuli alas, täytti jauhoastian, täytti öljykannun.
Hän tyhjensi sen uudestaan saarnaajan lautaselle, ja
Hän tuli alas ja täytti sen uudestaan. Hän täytti. Joka
kerta kun leski tyhjensi, Hän täytti.

Minä sanon tänä päivänä, että jos joku tyhjentää
itsestään kaiken tyhjänpäiväisen käyttäytymisen ja
kristillisyyden jäljittelyn, ja antaa Pyhän Hengen ottaa
sen paikan, täällä Eight ja Penn Streetillä alkaa herätys,
joka pyyhkäisee yli koko maan. Lopettakaa hölynpöly,
palatkaa takaisin Jumalan Sanaan. Tyhjentäkää, että te
täyttyisitte. Antakaa mennä, ja Jumala antaa tulla. Te
tyhjennätte, Jumala täyttää. Kaikki mitättömät asiat:
“Sinun täytyy tehdä tämä ja sinun täytyy tehdä tuo,
sinun täytyy tehdä tämä ja sinun täytyy tehdä tuo.”
Unohtakaa se! Tyhjentäkää se pois sielustanne!

Sanokaa: “Jumala, suo minun kokonansa^tästä
päivästä lähtien, kokonansa olla Sinun. Herra, minä
tulen murtuneella sydämellä. Minä tulen katuvassa
hengessä. Minä rakastan Sinua, ja Sinä tiedät, että minä
rakastan Sinua. Ja minä haluan unohtaa kaiken tämän
mielettömyyden kaikista näistä neljänkymmenen päivän
paastoista ja katsoa, voinko minä päästä lähemmäksi
Jumalaa, ja unohtaa kaiken tämän, tuon ja muun,
kaiken tämän hölynpölyn.”

Lopettakaa se! Sanassa ei ole mitään, mikä käskisi
teitä pitämään neljänkymmenen päivän paaston. Ei
yhtään kohtaa. Mikään maailmassa ei käske teitä
paastoamaan, jollei Jumala käske teitä. Sitten jos te
paastoatte, te ette tule nälkäisiksi, ja mene kaikkiin
näihin asioihin. Kun sinä paastoat, veli, sinä olet iloinen
ja onnellinen koko ajan. On sanottu: “Älkää tulko
ihmisten eteen niin kuin ulkokullatut, naama
venähtäneenä, surullisena. ‘Minulla on menossa
neljänkymmenen päivän paasto ja hammasproteesini ei
enää sovi minulle. Minä olen laihtunut neljätoista kiloa,
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ja he sanoivat minulle, että minä olisin paremman
näköinen sitten kun tämä on ohitse.’” Voi, hölynpölyä!
Se on saatanan viettelevä henki.

Te menette alttarille ja sanotte “kunnia, kunnia,
kunnia” kunnes te tuskin pystytte sanomaan enää
mitään muuta, ja sanotte: “Sinun täytyy puhua kielillä
ennen kuin sinä saat Pyhän Hengen.” Hölynpölyä!
Tyhjennä se ulos!

Poista se sisuksistasi ja tule Jumalan Sanaan! Hän
sanoi: “Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen
Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi.
Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen.” [Uusi Raam.
käännös_Huom.] Jos Jumala ei pidä Sanaansa, Hän ei
ole Jumala. Aamen. Ohhoh! Minä rakastan tätä, tämä
on Hänen Sanansa. Jumala sanoi niin. Se on totta. Ja
kun Jumala sanoi sen, Jumala pitää huolen siitä. Hyvä
on. Kaikki ne valmistelut, joita te teette, kaikki se
kokouksissa käyminen, mitä te voitte^

Se on samoin kuin täällä rautatievaunutehtaassa,
missä he rakentavat suuria määriä rahti-, tai suuria
määriä matkustajavaunuja. Minä työskentelin siellä
aikaisemmin. Ja he menevät ja rakentavat suuret
matkustajavaununsa ja muut, ja laittavat sinne kovaa
puuta, sisustavat kaiken mahongilla, ja tekevät kaiken
niin kauniiksi, laittavat sen sitten radalle, ja se oli
kuollut kuin kivi. Siinä oli höyrykone, mutta ei höyryä,
se vain oli siinä.

Se, mitä tänä päivänä tarvitaan, on tulta
höyrykattilaan. Se, mitä tänä päivänä tarvitaan, on
vähän höyryä. Mitä se tarvitsee tänään, seurakunta,
kiehumista^Kuumimpana kiehuva asia, joka polttaa
synnin pois teidän elämästänne, on rakkaus. Ja jos te
ette voi rakastaa toinen toistanne, kuinka te voitte
rakastaa Jumalaa, Jota te ette ole nähneet? Rakkaus
peittää syntien paljouden. Rakastukaa Jumalaan, silloin
te rakastatte toisianne, silloin te rakastatte
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seurakuntaa, te rakastatte Asiaanne, te rakastatte
kaikkea, mikä on jumalallista, ja te pysytte poissa
maailman asioista.

Viettelevät henget kulkevat ympäriinsä kertoen
ihmisille tätä, tuota tai muuta; “Heidän täytyy tehdä
tämä, heidän täytyy tehdä tuota.” Se johtuu siitä, että
kirkkokuntia on noussut esiin, ja he ovat saaneet pienen
ilmestyksen, niin että he sanovat: “No niin, nyt, minä
uskon, että ihmisen^minä uskon sellaiseen asiaan
kuin huutamiseen, Raamatussa.” Se on oikein, se on
totta. He tekivät siitä kirkkokunnan: “Kun te huudatte,
teillä on Se.” Mutta teillä ei ole.

Seuraava nousi esiin sanoen: “Kielillä puhuminen.”
Se on oikein, se on Raamatussa. “Mutta kun te puhutte
kielillä, teillä on se.” Mutta monet heistä puhuivat
kielillä eikä heillä ollut sitä. Näettekö? Tämä ei ole Se.
Ei.

Monet heistä sanoivat: “No, meidän täytyy
profetoida.”

Katsokaa näitä profeettoja täällä sarvet päässään,
hyppien edestakaisin ja profetoiden. Ja Miika sanoi:
“Te, jokainen teistä, valehtelette.” Aamen. Oikein.
Jumala ei pidä siitä. Jumala tulee vilpittömään
sydämeen, joka tulee katuvalla, murtuneella hengellä.
“Ne, jotka kyynelin kylvävät, tulevat varmasti
palaamaan iloiten, tuoden mukanaan kalliit lyhteensä.”
Aamen. Tee se oikein, ystävä.

(Saarnasta Vietteleviä henkiä, 24 heinäkuuta 1955)
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